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احلمد ِهللا الكرِمي الذي أسبغ نعمه علينا باطنة وظاهرة، العزيِز الذي خضعت لعزّتِِه رقاب 
وأهاد أ    الله ال  اهللا ودد    هري  له هااةة نرو  با النجاة يف الداِر اآلخرِة،  ،اجلبابرةِ 

 وأهاد أّ  حممدا عبد  ورس له صلى اهللا عليِه وعلى آلِه وصحبِه وسّلم تسليما كثريا.
 أما بعد:

সব জায়গার মুসিলম ভাইেদর �িন এবং হারামাইেনর  দেশ আমােদর অিধবাসীেদর 

�িন-  

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমানুুািহ ওয়া বারাকানুহ 

এিট ‘আহলুল হারােমর আে�ালেন খাইরল  মােমর  ননত ৃ’-এর ৬নং হালাকা। এখােন 

আমরা জািযরানুল আরেবর স�ািনন অিধবাসীেদরেক রাে�র নাগনী শাসকবেগগর 

িবরেে আে�ালন, নােদরেক অপসারণ ও নােদর  থেক �িনেশাধ িনেন  ৎসািহন 

কেরিছ। আমরা  �ুে কেরিছ ি��ানেদর কবল  থেক ওিহর  ক�েক �াধীন করেন, 

ইয়াহদীেদর খখর  থেক হারামাইন শরীফাইনেক  হফাজন করেন এবং এমন সনতিনি 

ইসলামী  নযাম �িনিা করেন, যার মাধতেম ইনসাফ ছিিেয় পিেব, শূরা বতববা 

�সািরন হেব, িজহাদ িফ সাবীিলুাহ জীব� হেয়  ঠেব, গিরব-িমসিকন ও  পযু�েদর 

 পর রা�ীয় স�দ ব�েনর বতববাপনা  নির হেব, যােন কের  দেশর জনগণ রাে� 

কারীেমর শরীয়েনর ছায়ানেল স�ােনর সােথ থাকেন পাের। 

আমরা পূবগবনগী হালাকায়  েুখ কেরিছ  য, আুাহর ই�ায় অিচেরই হারামাইেনর 

 দেশর পিরবনগন পুেরা  �াহর  পকাের আসেব। এ পিরবনগনিট মুসিলম  �াহর 

জনত নােদর স�ান-মযগাদা ও  ননত েৃর পেথ িফের আসেন মূল  পকরেণর ভূিমকা 

পালন করেব। 

আমরা আেলাচনা কেরিছ হারামাইন শরীফাইেনর �িন অভত�রীণ ও বািহতক িবিভি 

আ�াসী শ�েদর িব�ত িনর ভয়াবহনা স�েকগ; অবাি�ন আেল সা দ শধু  সসব 

আ�াসীেদর চতােলেের  মাকােবলা করেন-ই নয়, বরং নােদর  কােনা এক দেলর 

 মাকােবলা করেনও বতথগ। আমরা পিরিার কের এও বেলিছ  য, আেল সা দ ও নার 

বািহনী হারামাইন শরীফাইনেক রকা করার জনত �িনেরাধ গেি  নালার  যাগত নয়। 
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জািযরানুল আরেব আমােদর অিধবাসীেদর ওপর কনগবত হল, নারা  যন শি� ও 

সরোম মওজুদ কেরন, ইয়াহদী অনতানত শ�েদর কবল  থেক হারামাইন শরীফাইনেক 

রকা করার � িন  নন এবং নােদর মুজািহদ ভাইেদরেক জােন-মাল, ঈমান ও 

িহকমাহর �ারা শি�শালী কেরন। 

 হ মুসিলম বতবসায়ীী এখনই সময় হারামাইন শরীফাইেনর রকাকারী দলেক সিসন 

কের সাফলত অজগন করার।  হ মুসিলম যুবকী শি�-স�ল থাকুক বা নাই থাকুক 

 বিরেয় পি  নামার মুজািহদ ভাইেদর  ে�েশত; ঈমােনর ছায়ানেল শি�  যাগােন, 

নােদর  থেক  পযু� অিভজনা িশখেন। স�ান-মযগাদার অিধকারী নাঁরাই। নাঁরাই 

ঈমান ও িহকমার অিধকারী, িব��না ও বীরেৃর অিধকারী। আমরা এমনটাই মেন 

কির। নােদর জনত আুাহ না’আলাই যেথ�। 

পূবগবনগী হালকায় আ ুল আযীয ইবেন সা দ,  য নত নীয়  সৗিদ রাে�র শাসক ও  ননা 

এবং ��নার িদকিনেদগ্ক- নার স�েকগও আমরা এমনটাই আেলাচনা কেরিছলাম। 

 সইসােথ বেলিছলাম  সমানী  খলাফেনর সােথ নার কী স�কগ,  খলাফেনর সােথ কী 

�নারণা  স কেরিছল, বাইয়ান ভ� ও  খলাফেনর সােথ  স কীভােব যুেে িল� 

হেয়িছল। আেলাচনা কেরিছলাম নার সােথ ি�েটেনর অ�র� ব�ুেৃর কথা।  য 

ব�ুৃেক ি�েটন �াগন জািনেয় িছল, খুব পছ� কেরিছল। এমনিক আ ুল আযীয 

ইবেন সা দ বেলিছল, িকয়ামন পযগ�  স ি�েটেনর িসো�  থেক সের আসেব না। 

 বদুইন ইখওয়ােনর সােথ নার স�কগ এবং নােদর শাসনকাল খনম হওয়ার পর 

নােদর সােথ নার �নারণার বতাপাের আেলাচনা কেরিছলাম। আেলাচনা কেরিছলাম 

িফিলি�ন িনেয় নার �নারণা, িফিলি�ন ভূখে� ইয়াহদী আিধপনত �িনিার �ীকত িন, 

িফিলি�নী স�ি� ও নার  পর অবেরাধ আেরােপর বতাপাের নার অববােনর কথা। 

আেরা আেলাচনা কেরিছলাম ইয়াহদীেদর সােথ নার গভীর ভােলাবাসা ও আমােদর 

িফিলি�নী অধীবাসীেদর  পর নার কেঠার অববােনর কথাও। 

আুাহর ই�ায় আজ আমােদর আেলাচত িব্য়, ‘আ ুল আিযয ইবেন সা েদর সে� 

আেমিরকার স�কগ।’ 
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 না নার মােঝ ও ি�েটেনর মােঝ সব ধরেণর অ�র� ব�ুৃ ও মজবুন ঐকত গঠেনর 

পর ি�নীয় িব�যুে সমা� হওয়ার সে� সে� যখন ি�েটেনর শি� ফুিরেয় এল এবং 

শি�র  স জায়গািট দখল আেমিরকা করল, নখন নার স�কগ ি�েটন  থেক 

আেমিরকার িদেক বানা�িরন হল। মুজািহদেদর অপােরশেনর কারেণ আলহামদুিলুাহ 

আেমিরকার শি�ও এখন অ�িমন হওয়ার পেথ। 

এ িব্েয় চুি�নামাগেলা আেমিরকার সােথ নার স�েকগর বতাপারিট আেরা শি�শালী 

কের। ১৪/০২/১৯৪৫ ইংেরিজ সাল  মানােবক ১৩৬৪ িহজরীর রিব ল আওয়ােল 

মািকগন  ুজার কুইিির  পর আ ুল আিযয ও মািকগন  �িসেসে রজেভেের মােঝ 

সংঘিটন আেলািচন িমিটংেয় নারা িসোে�  পিনন হয়  য,  সৗিদ সরকার আেমিরকার 

�িন আনুগেনতর স�কগ �িনিা করেব এবং আেল সা েদর ব�ুৃ ি�েটন  থেক 

আেমিরকার িদেক বানা�িরন হেব। 

এ বতাপাের মািকগন পররা� সকুেমেেসর দু’িট িরেপাটগ রেয়েছ, যা িলেখেছ আেল 

সা েদর �িন আেমিরকা কনত গক িনধগািরন ম ী  ইিলয়াম এিস। যার একিটেন বলা 

হেয়েছ, ‘দু’পেকর মােঝ ঝন গভীর ভােলাবাসার স�কগ গেি  েঠ। বাদশা এও বেল, 

দািয়েৃর  কেষ  স  �িসেসেের যমজ ভাইাাা। রজেভে যখন আ ুল আিযযেক চাকা 

িবিশ� একিট  চয়ার  পহার িদল নখন আ ুল আিযয শা� িদেল বেলিছল, ‘আিম 

অবশতই এেক  দিনক বতবহার করব এবং  পহার �দানকারী ও আমার মহান পিবষ 

ব�ুর ভােলাবাসার কথা �রণ করব।’ 

 ইিলয়াম এিস নার িরেপােটগ িলেখিছল, ইবেন সা দ নােক একািধকবার বেলিছল, 

‘এমন কােরা সােথ আমার আেজা সাকান িমেলিন,  য বতি�ৃ, জান ও ভ নায় 

 �িসেসেের বরাবর হেন পাের।’ 

আ ুল আিযয শায়খ হােফজ ওয়াহবােক বেলিছল, ‘আমার পুেরা জীবেনর সবেচ’ 

গরৃপূণগ িব্য় হে�  �িসেসে রজেভেের সােথ মুলাকান।’ 

রজেভেের সােথ আ ুল আিযেযর সাকানিট  কােনা সাধারণ সাকান িছল না; বরং না 

িছল ভয়ানক একিট সাকানকার, যা মুসিলম  �াহর  পর িবপদ ও মিসবনেক  সেক 
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আেন। এমনিক আেমিরকার সােথ ব�ুেৃর কথা আেল সা দ ি�েটেনর  চেয় আেরা 

 জািােলাভােব �কাশ কের। ইবেন সা দ মািকগন জাহােজর জনত  সৗিদব�রগেলা 

বতবহার এবং বি একিট মািকগন িবমানঘাঁিট িনমগােণর অনুেমাদন  দয়। মািকগন  সনােদর 

জনত পাঁচ বছর  ময়ােদ একিট এলাকা ভািা  দয়, যা পরবনগীেন সবধরেণর সুিবধাসহ 

আেল সা েদর কােছ িফের আেস। 

এিট এমন িবপসনক পিরক�না িছল, যা নবী কিরম সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুােমর 

যমানা  থেক এ পযগ� হারামাইেনর  দেশ ি��ান  সনােদর  পিবিনর এই �থম 

ঘটনা। এ কােজর সােথ অনীনকােল আ ুল আিযয আবু িরগাল নােম আেরকজন 

অিনবািহন হেয়েছ। চরম িব�াসঘানকনার কারেণ নার নােমর সােথ যু� হেয় 

িগেয়িছল ‘আল-খা-ইনুল আকবার’। 

এমিনভােব রজেভে ও ইবেন সা দ ‘আেমিরকান- সৗিদ ব�ুৃ �িনিান’ গেি নুেল, যা 

এখেনা পযগ� বহাল রেয়েছ। এর কারেণই হারামাইেনর  দশ অিধকত ন হেয় আেছ। 

�েবশ কেরেছ মািকগন আিমগ ই িনট ও বতােটিলয়ন। হনতা করেছ লক লক 

মুসলমানেক।  কেি িনে� মুসিলম  �াহর, গিরবেদর ধন-স�দ, যার িহসাব আুাহ 

ছািা  ক  জােন না। এসেবর মাধতেম হে� আ ুল আিযয ইবেন সা দ,  য এই িনকত � 

রীিনেক নার  ছেল-স�ান, নািন-পুিনেদর জনত চালু কেরেছ এবং এই লা�নাকর 

ইিনহাস িনজ হােন রচনা কেরেছ। 

এ হালকাগেলােন যা আেলাচনা হল, না  থেক পিরিার হেয়  গল  য, আ ুল আিযেযর 

সমেয় িব�বতাপী িননিট শি� িবদতমান িছল। নােদর সােথ  স  য আচরণ কেরেছ না 

এই, 

১া  সমানী শাসন। 

 সমানী শাসেনর সােথ  স �নারণা কেরেছ, নার বাইআন ভ� কেরেছ এবং নার 

িবরেে যুেে িল� হেয়েছ। 

২া ি�িটশ  ুেসসার সা�াজত। 
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ি�িটশ সা�ােজতর সােথ  স চুি� কেরেছ, নার সােথ ভােলাবাসার স�কগ  নির কেরেছ, 

এর কারেণ িফিলি�নেক পিরনতাগ কেরেছ। 

৩া মািকগন  ুেসসার সা�াজত। 

মািকগন সা�াজতেক  স হারামাইেনর  দেশ �েবেশর অনুমিন িদেয়েছ। 

সুনরাং আ ুল আিযয  সমানী  খলাফেনর সােথ �নারণা করল, িফিলি�নেক পিরনতাগ 

করল, হারামাইেনর  দেশ শ�েদর অনু�েবেশর দেরাজা খুেল িদল, পিবষ িনন 

মসিজদেক  ুেসসারেদর হােন িবি  কের িদল। 

আমােদর জনত আুাহ না’আলাই যেথ�, িনিনই  �ম কাযগিনবগাহী। 

নাওহীদরাে�র �বনগক এমন হেন পােরী? 

 

সারকথা হল, আ ুল আিযয ইবেন সা  হলদ শাসক পিরবােরর দাদা, হারামাইেনর 

 দেশ  েসসার  সনত-শি�েক �েবেশর অনুমিন দানকারী, ইসলাম ও মুসলমানেদর 

�িন সবেচ’ বি �নারক – যার সমনুলত অনত  কান দত�া� হেন পাের না।  স 

িফিলি�ন ও মসিজদুল আকসােক পিরনতাগকারী,  সমানী সা�ােজতর িবরেে যুেকারী, 

ি�িটশ ও মািকগন সা�ােজতর অিভভাবক, নােদর সােথ গভীর ব�ুৃ বাপনকারী।  স 

ি�নীয়  �িসেসে কােফর  ুেসসার রজেভে স�েকগ বেলিছল  য, রজেভে নার 

যমজ ভাই, পিবষ মহান ব�ু। বতি�েৃর  কেষ নার সমকক  ক   নই। নার সােথ 

সাকান করেন পারাটা নার জীবেনর সবেচ’ গরৃপূণগ ঘটনা। 

নার স�ানাদী ও নািন-পুিন িকয়ামন পযগ�  স পেথই চলেব, যা নােদর বাবা নােদর 

জনত এঁেকিছল। 

 بلقص والطّ الرّ  البيتِ  با *** فشيمة أهلِ ضارِ  فِّ بالدّ  البيتِ  وإذا كان ربّ 
‘যখন বািির মািলক দফ বাজােন  শেখ, নখন বািির অিধবাসীরা নাচ ও নবলায় 

অভত� হয়’ 
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পিরেশে্ আমােক, সকল মুসলমানেক, িবেশ্কের হারামাইেনর মুসলমানেদরেক 

 ৎসািহন কের বলিছ-  

 إيمانا زِّ ـعـدروس ال

 فلم يضعف وال النا

 د عانوا كما عانىـوق

 وا ألعداناوما ذلّ 

 قتالنا دا اإلسالمِ ـفِ 

 سلطانام يرضوه ـل

 يزانامِ  ينِ دِّ ــال غيرِ بِ 

 وإن نقتل فبشرانا

 حانا قد   صرِ النّ   وم ــوي

 اناـطـأع هِ ـلـرسول ال 

 م عانىـك  ارِ فّ ـن الكـمِ 

 ارـصـأن انِ ـمـإليـول

 لواقد حمِ  لى األخشابِ ـع

 عتقد صرِ  ينِ ذا الدِّ ـله

 مى الطّاغوتِ خشوا حِ ـولم ي

 حن اليوم ال نرضىـون

 يعصِ ـع اهللا ال نـيـنط

 ولى قد   فرِ ـالك  هدـعـف

*** 
আুাহর রাসূল আমােদরেক ঈমােনর দরস িদেয়েছন। 

কােফরেদের পক  থেক কন ক� সহত কেরেছন, নারপরও দুবগল হেয় যানিন,  ভে� 

পেিনিন। 

ঈমােনর অেনক সাহাযতকারী রেয়েছ, নারাও ক� সহত কেরেছ,  যভােব িনিন সহত 

কেরেছন। 

নারা কাি বহন কেরেছ, নারপরও শ�েদর বশতনা �ীকার কেরিন। 

ইসলােমর অেনক  ৎসগগকারীরা �ীেনর জনত শহীদ হেয়েছন। 

নাগেনর দাপটেক ভয় পানিন, নােদর রাজেৃ স��ও িছেলন না। 

আেজা আমরা গাইের �ীনেক মানদ� মানেন রািজ নই। 

আমরা আুাহর ইনা’আন কির, নারঁ অবাধতনা কির না। িনহন হেলও সুসংবাদ �হণ 

কির। 
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কুফুরীকাল িপছুটান িদেয়েছ, সাহেযতর িদন এেস  গেছ। 

 

الّلاّم أصِلح لنا ةيننا الذي ه  ِعصمة أمرِنا، وأصِلح لنا ةنيانا اليت فياا معاهنا، وأصِلح لنا 
كلِّ آِخرتنا اليت اللياا معاةنا، واوعِل احلياة زياةة لنا يف كلِّ خري، واوعل امل ت رادة لنا ِمن  

 هر.

 ربّنا اغِفر لنا.. وِل اِلِدينا.. وملن له دّق الدعاِء علينا.. ولسائِِر املسلِمني.

 হ আুাহী আমােদর �ীনেক িবশে কের িদন, যা আমােদর আ�য়। আমােদর দুিনয়ােক 

সংেশাধন কের িদন,  যখােন রেয়েছ আমােদর জীবনবতববা। আমােদর জনত 

আেখরানেক কলতানময় করন, যা আমােদর �নতাবনগণবল। �েনতক ভাল কােজ 

আমােদর হায়ানেক বািিেয় িদন। সব ধরেণর ম�  থেক রকা কের আমােদর মতনুতেক 

শাি�ময় করন। 

 হ আমােদর �ভূী আমােদরেক, আমােদর িপনা-মানােক, আমােদর  পর যােদর  দায়ার 

হক রেয়েছ এবং সকল মুসলমানেক কমা কের িদন। 

   يعلم   أكثر الناسِ  ولكنّ   ِ أمرِ  ب علىواهللا غالِ 

 ني.العاملِ  ربِّ  احلمد هللاِ  وآخر ةع انا أ ِ 


